
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 
26 DE JULIOL DE 2018 

 
Núm. 6/2018 
 
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Pinell de Solsonès, essent les 19:00 
hores del dia 26 de juliol de 2018, sota la presidència de l’Il·lm. Alcalde-President Sr. 
BENJAMI PUIG RIU amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen: 
 
Hi assisteixen: 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Florenci Rosells Capdevila 
 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martin Grau i el regidor Jaume Llorens 
Patau 
 
Assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès, Sra. Aida Molner Pejoan. 
  
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix allò que disposa l’article 98.c. Del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció 
a l’ordre del dia de la convocatòria:  
 

1.-APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

Per indicació de l’Alcalde, la secretària procedeix a la lectura de les actes de les 
sessions anteriors;  l’acta ordinària núm. 5/2018, de 31 de maig de 2018, un cop 
llegida, s’aprova per unanimitat dels membres presents que composen la Corporació. 
 
 
2.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE 
SOLSONÈS DE L’EXERCICI 2017. 
 

L’Alcalde manifesta que s’ha d’examinar i, si és procedent, aprovar el compte general 
corresponent a l’exercici de 2017, i sobre el qual es va emetre informe favorable per la 
Comissió Especial de Comptes en sessió tinguda el dia 9 de maig de 2018, i exposat 
al BOP núm. 95 de 17 de maig de 2018 , sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 

Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
 
 



 
 

PRIMER.- Aprovar el compte general corresponent a l’any 2017. 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin necessaris. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 
3.- APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA DELS 
DRETS I INGRESSOS PER LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT D’ACORD 
AMB L’INFORME D’INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A L’ENTRADA EN VIGOR DEL 
RD 424/2017 DE 28 D’ABRIL, QUE REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DE CONTROL 
INTERN DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL. 
 
 
Atès que, amb l’entrada en vigor del RD 424/2007, de 28 d’abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern dels ens del Sector Públic, es fa necessària l’ordenació del 
control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’òrgan interventor de l’Ens Local ha d’exercir el control intern amb plena 
autonomia, disposant d’un model de control eficaç, i que amb aquest objectiu se li hauran 
d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 
  
Vist l’ informe d’ Intervenció, d’ 1 de juliol de 2018, en el qual s’informa de la possibilitat 
que preveu el RD 424/2007, de l’adopció del model de fiscalització i intervenció prèvia 
limitada.  
 
  
El Ple de la Corporació , en votació ordinària  i per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer- APROVAR la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
Tresoreria de l’Ens Local, i la dels seus organismes autònoms, per el control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat i control posterior dins de les actuacions de control 
financer. 
 
Segon.- APROVAR el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada de la despesa. 
 
Tercer.- ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest règim de fiscalització a partir del dia 1 de 
juliol de 2018.  
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
2/2018 
 
Atès que no és necessària la modificació de crèdit proposada, per unanimitat dels 
membres assistents s’acorda treure el punt de l’ordre del dia. 
 



 
 

 
5.- APROVACIÓ DE L’ACUALITZACIÓ DE PREUS 2018 DE LA SEPARATA DE LA 
FASE II DE LA REHABILITACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DE L’AJUNTAMENT 
VELL, PER A SALA D’AUDIOVISUALS, REDACTADA PEL TÈCNIC SR. RAIMON 
GUITART GARCIA. 
 
La secretària explica que l’Ajuntament de Pinell s’ha presentat a la convocatòria 
d’equipaments culturals de béns immobles on hi presenta la rehabilitació de la planta 
primera de l’Ajuntament Vell. Que atès que l’arquitecte redactor del projecte ha 
actualitzat els preus, és necessari aprovar el projecte revisat que és el que es sotmet a 
aprovació. 
 
I per unanimitat dels assistents, s’acorda aprovar el projecte revisat, separata fase 2 
Actualització de preus 2018 de l’Ajuntament Vell per a Sala d’Audiovisuals. 
 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’AJUNT ECONÒMIC PEL 
CORRELLENGUA 2018 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes,  

 
Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,  

 
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el Correllengua 
2018, símbol de la recuperació nacional i crit de llibertat col·lectiva,  

 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,  

 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi,  

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat : 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 



 
 

 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.  
 
Cinquè.- Fer una aportació econòmica, de 40 €, per a l’organització dels actes i el 
bon funcionament del Correllengua 2018. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 
de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del 
Correllengua.  
 
Setè.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de poder disposar d’un gestor d’expedients, tal i 
com marca la llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, per unanimitat dels membres assistents, S’ACORDA: 
 
Primer.- Contractar el gestor d’expedients de l’empresa Apeiron Software. 
 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents 
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords 
 
 
8.- DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 

 
Decret d’alcaldia núm. 65/18 de data 6 de juny de 2018, de sol·licitud d’ajut a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar part de l’execució de les obres incloses en 
el Projecte de la Ii Fase de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament Vell. 
 
Decret d’alcaldia núm. 66/18 de data 6 de juny de 2018, de sol·licitud d’ajut a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar part de la despesa ocasionada per l’edició 
del full informatiu de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 67/18 de data 7 de juny de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 68/18 de data 14 de juny de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 



 
 

Decret d’alcaldia núm. 69/18 de data 18 de juny de 2018, de sol·licitud d’ajut 
per finançar l’adquisició de taules i cadires per a la sala polivalent. 
 
Decret d’alcaldia núm. 70/18 de data 22 de juny de 2018, d’atorgament d’ajut a 
Josep Rosells Capdevila per tal de fe 
r front a les despeses de la Festa Major de Madrona. 
 
Decret d’alcaldia núm. 71/18 de data 22 de juny de 2018, d’atorgament d’un 
ajut econòmic a l’Escola de Sant Climenç per a fer front a part del cost de 
l’excursió de fi de curs. 
 
Decret d’alcaldia núm. 72/18 de data 22 de juny de 2018, de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Martí Angrill Vilana, per les obres de condicionament de 
sala jacuzzi a la finca rústica Avellana del TM de Pinell de Solsonès. 
 
 
Decret d’alcaldia núm. 73/18 de data 25 de juny de 2018, d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut presentat per CAOPSA SL. per les o bres de pavimentació del 
camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol-Tercera Fase. 
 
Decret d’alcaldia núm. 74/18 de data 25 de juny de 2018, d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut presentat per CAOPSA SL. per les o bres de pavimentació del 
camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol-Primera Fase. 
 
Decret d’alcaldia núm. 75/18 de data 28 de juny de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 76/18 de data 29 de juny de 2018, d’aprovació inicial de 
la memòria valorada dels treballs de manteniment i conservació de la xarxa viària 
municipal (2018). 
 
Decret d’alcaldia núm. 77/18, de data 29 de juny de 2018, de sol·licitud d’un 
ajut al Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els Consells 
Comarcals signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per dur 
a terme les activitats de Taller de pa, zumba i sortida jove. 
 
Decret d’alcaldia núm. 78/18, de data 2 de juliol de 2018, d’inici d’expedient de 
contractació dels treballs de manteniment de camins municipals inclosos en la 
memòria valorada dels treballs de manteniment i conservació de la xarxa viària 
municipal (2018),  i sol·licitud d’oferta econòmica a diferents empreses 
 
Decret d’alcaldia núm. 79/18, de data 5 de juliol de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 80/18, de data 6 de juliol de 2018, de sol·licitud d’un ajut 
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs corresponents al cost de l’actuació per finançar part 
de l’execució de les obres incloses en la Memòria valorada de la rehabilitació de 
l’església de Sant Pere de Miraver, del TM de Pinell de Solsonès. 



 
 

 
Decret d’alcaldia núm. 81/18, de data 9 de juliol de 2018, d’adjudicació a favor 
de l’empresa Transpoerts i Excavacions Josep Ribera Pallisa del contracte menor 
per a l’execució de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2018). 
 
Decret d’alcaldia núm. 82/18, de data 12 de juliol de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 83/18,  de data 16 de juliol de 2018, de concessió de 
llicència d’obres a l’empresa Futuristix Group SL per a les obres per l’adequació 
d’un cobert a l’activitat de celler de vins situada a la Masia Tonicoll. 
 
Decret d’alcaldia núm. 84/18, de data 20 de juliol de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 85/18, de data 20 de juliol de 2018, de sol·licitud d’alta 
del servei Perfil del contractant i e-Licita a l’AOC. 
 

 
Una vegada llegits el Ple mostra la seva conformitat. 
 
 
9.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES 
 
 
Primer.- L’Alcalde explica al Ple de la corporació la relació de pagaments des del 
passat Ple Ordinari i fins a dia d’avui. 
 
Segon.- L’Alcalde informa de que la setmana que ve s’acabarà el Camí de Madrona a 
Cavallol. 
 
Tercer.- L’Alcalde també informa de que existeix una comissió de seguiment pel 
centre de recollida de gossos municipals. I que el preu per a la gestió és d’uns 199 
euros l’any 2018. 
 
Quart.- Finalment l’Alcalde informa que des de la Generalitat s’ha enviat una carta per 
part de la delegada de la Catalunya Central, la Sra. Alba Camps, en  que es posa a 
disposició dels ajuntaments pel que puguin necessitar. 
 
Cinquè.- Finalment l’Alcalde informa de que l’ordre del dia del proper Ple es convocarà 
a través de la notificació electrònica: eNOTUM. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
No existeixen precs ni preguntes en aquesta sessió. 
 
 
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les 
vint hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la 
seva constància i efectes, CERTIFICO.  
  
 
 
L’ALCALDE                 LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 


